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JOB AVAILABLE
(Dicari Tenaga Kerja)

For all Factory and Warehouse Position:
(Untuk segala posisi di pabrik dan warehouse)
General Labor, Machine Operator, Quality Control,
Supervisor, with or without experiences.
Tenaga kerja umum, operator mesin, Quality Control,
supervisor, dengan atau tanpa pengalaman
Requirements (Persyaratan)
Must have proper paperwork to work in U.S
( Citizen / Working Permit / Permanent Resident )
Harus memiliki dokumen kerja di AS
warganegara/ijin kerja/permanen residen
All applicants must fill out employment application
before hire.
Semua pelamar harus mengisi aplikasi pekerjaan sebelum
diterima kerja.
Please call 215-833-9686 for
more information and appointment.
York & Harrisburg:
Silahkan telepon 215-833-9686 untuk informasi
dan perjanjian.

Pemilu Tinggal 3 Bulan
Bagi kalangan politisi di Indonesia 2009
merupakan tahun yang sangat krusial,
karena pada tahun ini, tepatnya pada April
mendatang akan diselenggarakan pemilihan
umum (Pemilu) untuk anggota legislatif
baik di tingkat daerah maupun pusat. Akan
timbul pertanyaan bagi mereka yang saat ini
menjabat sebagai anggota dewan, apakah
akan menjabat lagi atau tidak. Sebaliknya
bagi mereka yang belum pernah menjabat
akan bertanya: akankah saya menjadi
anggota dewan?
Sebelum sampai ke sana, perseteruan
untuk menjadi anggota dewan tampaknya
semakin tajam. Kalau dulu, mereka yang
mendapat nomor urut jadi tidak perlu susah
melakukan sosialisasi, tetapi pada Pemilu
ini tidak demikian. Walaupun nomor mereka
dianggap nomor jadi, tetapi
nomor itu belum tentu akan
membawa keberuntungan,
mengapa? Karena keputusan
Mahkamah Konstitusi (MK)
telah merubah ‘sandiwara’
selama ini. Hanya mereka
yang punya suara terbanyaklah yang akan
duduk menjadi anggota dewan, terlepas
apakah mereka berada pada nomor urut jadi
atau pada nomor urut sepatu.
Paling tidak lewat mekanisme suara
terbanyak ini, kita akan melihat apakah
mesin partai politik berjalan atau tidak. Jika
mesin partai politik berjalan, maka kaderkader yang menjadi nomor urut kecil pasti
akan mendapat suara terbanyak. Sebaliknya
jika tidak, maka kader yang belum tentu
kader partai sesungguhnya, dialah yang
akan melenggang ke kursi dewan. Kenapa?
Karena pada awalnya mereka hanya
digunakan sebagai ‘mesin pencari suara’
dengan harapan jika mereka mendapat suara
maka suaranya akan disedot oleh nomor
urut yang kecil. Tapi kali ini tidak.
Oleh karena itu, boleh jadi anggota
legisltaif pada 2009 adalah orang-orang

yang sesunguhnya bukan kader militan dari
partai tersebut. Bila kondisi ini terjadi partai
akan mengalami lose generation, karena
yang duduk adalah mereka yang belum
tentu terikat batinnya dengan partai yang
dimasuki. Dan ini menarik. Artinya, sebuah
kecelakaan jika sebuah partai hanya sebagai
jembatan dari orang-orang yang sebelumnya
bukan orang partai.
Maka tidak heran untuk mencari suara
terbanyak, sering terjadi gesekan antara
sesama Caleg di satu partai tersebut. Sebagai
contoh, Caleg partai A dengan nomor urut 1
bergesakan dengan nomor urut 7 begitu juga
dengan nomor urut lainnya yang mereka itu
satu daerah pemilihan. Akibatnya terjadi
‘perang’ di rumah sendiri. Hal ini tentu
sangat merugikan, apalagi jika pimpinan
partai politik tersebut
membiarkan hal ini terjadi.
April tinggal tiga bulan
lagi. Ini tidak lama, maka
suka atau tidak suka para
Caleg harus melakukan
upaya-upaya sosialisasi,
apakah itu mengenai dirinya lalu visi misi
partai dan dirinya jika terpilih menjadi
anggota dewan. Sosialisasi ini sangat
penting terutama bagi mereka yang tidak
dikenal di daerah pemilihannya walaupun
mereka mendapat nomor urut terkecil.
Karena mekanisme pada Pemilu kali ini
jelas sangat berbeda, sehingga ‘turun’ ke
masyarakat merupakan prioritas yang tidak
bisa dinafikan.
Dari kacamata masyarakat awam,
keputusan MK tersebut jelas sangat
menguntungkan. Karena mereka yang
dikenal masyarakat di daerah pemilihannya
sajalah yang tentu akan dipilih, sementara
yang tidak dikenal pasti tidak akan dipilih.
Ini artinya keuntungan bagi masyarakat
yang diminta ikut serta menjadi Caleg oleh
BERSAMBUNG KE HAL 5
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Disewakan kamar

Nichiren Shoshu Buddhism

Pembuatan kartu undangan

PIJAT/URUT KESEMBUHAN (4)

Pijat Cik Jun - Bagi yang

# Keseleo / Terkilir / Salah Urat
# Ketedun / Turun Berok / Hernia
# Kop Magnetik
# Akupuntur Electronik Tanpa Jarum
# Pijat Rileks Refleksi

Di lokasi strategis, daerah
bule, aman, tidak urus surat/
tidak merokok Telp. 215-4687149 (1)

Menerima desain kartu
undangan untuk berbagai
acara, tidak mencetak. telp.
267-516-8870 (30)
merawat tubuh, segera pijat
dgn Cik Jun 267-968-2168 (73)

Sembahyang dan melawat
ke kuil bersama Jojo telp. 267
265 5559 atau Rosalinda telp.
215 921 0907 (17)

HUB: PAK ISHAK (215 833 6591)

* L U C I A * - Menerima

Seorang pria mengalami
kesulitan saat menyuruh
tetangganya untuk
mengurung ayam-ayam
peliharaanya, yang
dipelihara tetangga itu.
Tetapi tetangga itu menolak
dan mengatakan bahwa
ayam-ayam itu adalah
makhluk yang luar biasa.
Oleh karena itu, mereka
mempunyai hak untuk
melakukan apa yang mereka
suka.
Pria itu sudah kehabisan
akal untuk mengusir
ayam-ayam tetangga itu
dari kebun bunganya. Dia
telah mencoba segala cara ...
namun gagal.
Dua minggu kemudian,
seorang teman berkunjung
ke rumah pria tadi dan
memperhatikan kebun
bunga yang dipeliharanya.
Bunga-bunga di kebun itu
mulai bermekaran.
Teman itu bertanya pada

Terjangkau & Efektif
di desain secara khusus
oleh Desainer Pengalaman,
Gratis Konsultasi untuk
meningkatkan Efektifitas
Iklan Anda.
Dewan Redaksi

Editor : Enche Zein
Manager : Devina Natalia
Sirkulasi : Firman
Kontributor: Emil Silvan
www.dunia-kita.com
Pasang Iklan
(Advertisement)

Pijat Setiap hari, pegal linu,
capai-capai, turun berok,
kerokan. 267 973 8909 (76)

Ayam di Kebun

DUNIA KITA

si pria tentang bagaimana
caranya dia mengusir
ayam-ayam itu untuk
menjauhi kebun bunganya.
“Bagaimana caranya kamu
membuat tetanggamu mau
mengurung ayam-ayamnya
di halamannya sendiri?
“Oh itu mudah sekali,
suatu malam aku
menyembunyikan setengah
lusin telur di bawah semaksemak yang ada di kebun
bungaku. Keesokan harinya
aku sengaja membiarkan
tetanggaku itu melihat
saat aku mengambil dan
mengumpulkan kembali
telur-telur itu. Sejak saat
itu, ayam-ayamnya tidak
berkeliaran lagi di kebun
bungaku.

Pisah dari Ibu
Seorang anak berumur
enam tahun yang terpisah
dari ibunya berlarian di
antara rak-rak sebuah
supermarket yang sangat

267-231-7695
215-459-4057
enche@dunia-kita.com
Paling Lambat (Deadline)
Tiap Kamis jam 12 Siang
Penitipan Pemasangan Iklan
dapat melalui toko berikut:
*Djing Kuo 1506 Morris St.

besar sambil berteriakteriak, “Maryati, Maryati!”
Akhirnya dia bertemu
dengan ibunya yang
marah kepadanya, “Kamu
seharusnya tidak boleh
memanggilku dengan
panggilan ‘Maryati’. Tidak
sopan!!! Aku ini ibumu,
tahu!!”
“Aku tahu,” kata anaknya,
“tapi lihatlah seluruh
supermarket ini penuh
dengan ibu.”
@#$%^&$@
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Krisis Pengaruhi Penjualan Lilin
TANGERANG - Krisis ekonomi
mempengaruhi jumlah pemesanan bagi
pengrajin lilin besar untuk perayaan
Imlek 26 Januari mendatang. Di wilayah
Tangerang rata-rata pengrajin lilin
merasakan penurunan order hingga 60
persen.
Kim Hay (45), pria keturunan Tiong Hoa
menjalani profesi sebagai pembuat lilin
sejak puluhan tahun ini mengaku baru
tahun ini sepi order. Bahkan saat ini ia
hanya membuat 1.500 lilin besar setinggi
2 meter dan kecil untuk klenteng Boen Tek

Bio yang ada di Kota Tangerang. Padahal
tahun kemaren mencapai 4.000 lilin.
“Sepi order tahun ini, mungkin karena
krisi global,”katanya di lokasi pembuatan
lilin di Jalan KS. Tubun, Tanah Gocap,
Karawaci, Kota Tangerang, Jumat (9/1/2009).
Berbeda dengan pengrajin Hio atau alat
untuk sembahyang bagi warga Tiong Hoa.
Para pengrajin ini selain kebanjiran order
juga melakukan produksi hio menjelang
perayaan Imlek tahun ini. Rata-rata
pengrajin memproduksi ratusan ribu hio
besar dan kecil.

Gubernur Illinois Diusulkan Dipecat
Komite impeachment
negara bagian Illinois,
Amerika Serikat,
merekomendasikan
pemecatan Gubenur
Rod Blagojevich karena
kasus penyalahgunaan
kekuasaan, terkait tudingan
menjual kursi Senat.
Seluruh anggota komite
yang beranggotakan
21 orang, memutuskan
secara bulat untuk
merekomendasikan
pemecatan Blagojevich.
Keputusan komite itu
akan menjadi dasar bagi
Parlemen untuk mengambil
tindakan, Jumat (9/1). Jika

Parlemen memutuskan
pemecatan, persoalan
itu akan dibawa ke Senat
negara bagian untuk
disidangkan. Jika disetujui,
Blagojevich akan menjadi
gubernur pertama yang
dipecat dalam sejarah
Illinois.
Banyak pihak menyebut
hari di mana komite
mengeluarkan keputusan,
sebagai hari yang
menyedihkan bagi Illinois.
Juru Bicara Blagojevich,
Lucio Guerrero, tidak
memberi komentar tentang
keputusan komite, namun
ia mengatakan, Blagojevich

Free delivery dengan pembelian minimal $10.00

FETTY KITCHEN
Menerima Katering pesta atau pabrik

tidak bakal mengundurkan
diri sebelum Parlemen
melakukan pemungutan
suara, Jumat.
Blagojevich ditahan
sejak 9 Desember karena
tuduhan menjual kursi
Senat pada penawar
tertinggi. Roland Burris
yang ditunjuk Blagojevich
untuk mengisi posisi yang
ditinggalkan Barrack
Obama setelah terpilih
menjadi Presiden Amerika
Serikat (AS), mengaku, tidak
pernah berbicara dengan
Blagojevich mengenai kursi
Senat.

Telp. 215-468-4212
Buka Senin-Sabtu 10am - 9pm
Minggu: 9am - 4pm

2053 Beechwood St. Philadelphia, PA 19145
Menu Special: Nasi padang, nasi ayam kalasan, nasi ayam bumbu rujak, nasi
ayam goreng kremes, nasi ikan goreng, nasi empal,
nasi bebek goreng dll.
Menu khusus hari SABTU dan MINGGU:
Rujak Cingur, Nasi Langi, Lontong sayur special, Sate dan lain-lain
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SBY Bisa Tinggalkan JK
JAKARTA-Susilo
Bambang Yudhoyono
(SBY) kemungkinan bisa
meninggalkan Jusuf
Kalla (JK), jika dalam
pemilu legislatif nanti
Partai Demokrat (PD)
mendulang perolehan lebih
dari 20 persen suara. Hal
itu terkait dengan terus
menanjaknya rating PD di
sejumlah jajak pendapat,
jauh meninggalkan Partai
Golkar (PG).
“Kalau PD menang
lebih dari 20 persen,
kemungkinan besar partai
ini akan ‘menjodohkan’
SBY dengan orang lain,
bukan JK,” ujar pengamat
politik, Effendy Gazali, di
Jakarta, Jumat (9/1).

Menurutnya,
kemungkinan keputusan
untuk meninggalkan JK,
didasari pertimbangan
saat ini citra PD naik.
“Dengan modal suara
sebanyak itu, PD tak lagi
bergantung pada Golkar
untuk memperjuangkan
capresnya,” jelasnya.
Effendy menambahkan,
jika pasangan SBY-JK
dipertahankan, rakyat
hanya akan mendapatkan
gambaran pemimpin
seperti yang terjadi lima
tahun ini, yaitu SBY sebagai
figur pemimpin yang
penuh pertimbangan,
dan JK figur yang berani
bertindak cepat.
Terkait nasib duet SBY-

JK, Direktur Eksekutif
Lembaga Survei Indo
Barometer, M Qodari
menilai, justru saat ini
popularitas mereka
naik, karena dua kali
menurunkan harga bahan
bakar minyak (BBM).
Namun, dia mengakui,
popularitas PG masih di
bawah PD. Hal itu antara
lain didasari bahwa daya
tarik utama masyarakat
terhadap parpol saat ini
adalah tokoh partai yang
diajukan sebagai capres.
“Golkar belum
mengumumkan capres
mereka,” ujarnya. Oleh
karena itu, menurut
Qodari, nasib SBY-JK sangat
bergantung pada perolehan
suara pemilu legislatif.

Attorney At Law

Stanley J Ellenberg Esq & Associates
Anda Punya Masalah Hukum?

Kami Bekerja untuk Mencari Solusi untuk Anda.

Kita Bisa Membantu:
-

Kesempatan Imigrasi ke Kanada

Untuk yang memiliki keahlian,
Kasus Asylum
sarjana S1 atau lebih tinggi, atau
Witholding Removal
Berpengalaman dibidang keahlian
BIA Appeals (1)
selama 10 tahun. Kalau bisa
Circuit Court Appeals (2)
Sebelum Appeal ke-2
Greencard, Citizenship
Kecelakaan Lalu Lintas
Mengurus TAX ID’s untuk Bisnis (BARU)
Credit Repair
Change Visa Status
Business License
Traffic Court, Criminal Defense

Stanley J. Ellenberg
(215) 790-1682
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Inggris)

Shirley

(215) 279-0567
1528 Walnut St #600
Philadelphia, PA 19102
(Bahasa Indonesia)

DUNIA KITA INDONESIA 5

16 DUNIA KITA INTERNASIONAL

Konflik Timteng Jangan Ganggu Kondisi Indonesia
JAKARTA- Perang yang

sedang berkecamuk
antara Israel dan Hamas
di Palestina, hendaknya
tidak mengganggu stabilitas
keamanan di dalam
negeri Indonesia. Adanya
perbedaan pandangan
di kalangan masyarakat
terhadap perang yang
sudah memasuki hari ke13 tersebut harus disikapi
dengan bijaksana.
Hal itu disampaikan
Ketua Umum Pengurus
Pusat Muhammadiyah, Din
Syamsuddin, di Jakarta,
Kamis (8/1).
“Jangan sampai
masalah eksternal justru
menghancurkan kondisi

internal Indonesia,” katanya.
Din menegaskan, konflik
antara Israel dan Hamas
sama sekali bukan persoalan
agama. Perang tersebut
merupakan bencana
kemanusiaan yang harus
memperoleh perhatian
semua elemen bangsa di
dunia.
DUKUNGAN

Menurut dia, selain
mendukung upaya
perdamaian di Timur Tengah
(Timteng) itu, semua pihak
hendaknya juga memberi
perhatian dan dukungan
terhadap persoalan lain
di dalam negeri, seperti
dampak bencana alam yang

terjadi di Papua Barat yang
telah mengakibatkan empat
orang tewas.
Sementara itu, Pengurus
Pusat Gerakan Mahasiswa
Kristen Indonesia (PP GMKI)
mengecam, agresi militer
Israel ke Palestina dan
mendesak agar pemerintah
mengupayakan penyelesaian
persoalan tersebut dengan
cara diplomasi melalui
Perserikatan Bangsa-Bangsa
(PBB).
Ketua Umum PP GMKI,
Mamberob Y Rumakiek
menyerukan agar semua
masyarakat Indonesia
tidak terpancing dengan
pengalihan isu dan politisasi
dari persoalan sebenarnya.

10th & Market Street - Philadelphia
Di dalam Gallery Mall, lantai dasar,
diantara Radioshack dan Foot Locker.
Telp: (215) 925-9830 - Fax: (215) 925-0792 | Jam Buka: Senin-Selasa, Kamis,
Sabtu 10:00am - 7:00pm, Rabu, Jum’at 10:00am - 8:00pm Minggu: 12 pm - 5:00 pm

Pelayanan :
* Pelayanan mata berstandar tinggi
dalam suasana yang hangat.
* Menyediakan pemeriksaan mata
yang menyeluruh untuk segala
usia
* Menyediakan berbagai macam
lensa kontak, spesialisasi dalam
lensa bifocal.
* Berbahasa Inggris dan Cina

Dr Wang berpengalaman dalam
kesehatan mata, termasuk manajemen
dan perawatan penyakit mata, fitting
lensa kontak, operasi refraktif co-manajemen. Kami melayani pasien segala usia
dan mengatasi masalahnya masingmasing dari sederhana ke rumit.

SAMBUNGAN DARI HAL DEPAN

partai politik tetapi hanya mendapat nomor
urut sepatu. Tetapi tidak untuk partai politik
tersebut, karena jelas, biasanya nomor
urut terkecil adalah mereka-mereka yang
punya loyalitas yang tinggi kepada partai,
tetapi mereka kurang dikenal masyarakat.

Fan’s Cafe

Sekarang tinggal tergantung kepada
masyarakat ingin perubahan yaitu memilih
orang yang mereka kenal dengan baik yang
benar-benar ingin menyalurkan aspirasi
mereka atau tidak. Dan inilah politik,
semuanya serba abu-abu, yang jelas Pemilu
legislatif tinggal 3 bulan lagi.

1835 Snyder Ave, Philadelphia Telp. 215 463 1375
Buka : Senin s/d Jumat : 10am - 6pm
Sabtu : 10am - 8pm, Minggu : TUTUP
Menerima Rantangan Masakan Indonesia

Setiap hari tersedia: Nasi padang, mie ayam, pempek, batagor dll.
Special setiap hari Sabtu: Bakso, Soto mie,
Nasi uduk, Nasi kuning, dll.
FREE delivery setiap hari
untuk pemesanan minimal $10.00
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Indonesia Siap Ekspor Satu Juta Ton Beras
JAKARTA- Menteri
Pertanian (Mentan) Anton
Apriantono mengatakan
Indonesia akan mengekspor
beras sekitar satu juta ton,
apabila target produksi
beras nasional pada tahun
2009 tercapai.
“Target produksi beras
nasional tahun 2009 sebesar
47 juta ton atau setara
63 juta ton gabah kering
giling (GKG),” katanya di
Semarang, Rabu. Sejumlah
negara yang menjadi
tujuan ekspor, kata dia di
antaranya Timor Timur,
Malaysia, Filipina dan
beberapa negara lain.
“Beberapa zegara itu
sudah menyampaikan

keinginannya untuk
mengimpor beras dari
Indonesia,” katanya.
Namun, lanjut dia, ekspor
beras ke luar negeri tetap
akan dilakukan dalam
waktu dekat ini.
Ia mengatakan mulai
bulan Februari 2009
Indonesia akan mulai
mengekspor beras
kualitas tinggi, tanpa
harus menunggu realisasi
produksi beras nasional.
Menurut dia, ekspor beras
ini juga berguna untuk
menjaga stabilitas harga
beras di dalam negeri. “Jika
produksi beras dalam negeri
melimpah, tentunya akan
memicu jatuhnya harga

sehingga petani yang akan
rugi,” katanya.
Oleh karena itu, kata dia,
untuk menjaga ketersediaan
pangan, tidak cukup
hanya dengan menggenjot
produksi beras, tetapi juga
mengelola ketersediaan
pangan, mulai tingkat pusat
hingga tingkat terbawah.
(Ant)

BOROBUDUR MINI MARKET
INDONESIAN - ASIAN FOOD & GROCERIES

Menjual segala jenis makanan, minuman, camilan,
kue-kue, kebutuhan harian, dll.
Tersedia juga Fotokopi, FAX, pas foto,
Free karaoke, internet dan wifi

Menerima pelayanan kirim

Buka Setiap hari
pukul 8 pagi 8 malam
telp. 215 389 0185
cell: 215 360 5158

Lokasi
1849 S. 17th St.
Philadelphia,
PA 19145

Corner 17th & Mifflin

Ikang Fauzi
Selingkuh Dengan
Pramugari ?
Artis, yang juga politisi Marissa
Haque menanggapi dingin gosip
yang menyebutkan bahwa suaminya,
Ikang Fawzi berselingkuh dengan
seorang pramugari.
Kabar itu muncul dalam sebuah
komentar yang ditujukan ke blog
pribadi Marissa. Mantan Anggota
DPR ini menuding Gubernur
Banten, Ratu Atut berada di balik
persengkokolan
itu.
“Buktikan
jika memang
benar.
Bila Ikang
berselingkuh,
tolong temui
saya dengan
pramugari itu.
Dari maskapai
penerbangan
mana,?”
kata Marissa
IKANG FAWZI
saat ditemui
wartawan di
kantor Kontras, Menteng, Jakarta,
Selasa,6/1-2009.
Bahkan, sambil berseloroh, ibu
dua anak itu mengatakan dirinya
masih sanggup memberikan
kepuasan bagi suaminya.
“Boleh adu cantik deh. Secara
seksual saya juga masih bisa
memuaskan. Meskipun payudara
saya tidak sebesar Shahnaz Haque,
tapi sudah cukup memuaskan
Ikang,” ujar Marissa dengan nada
kesal.
Marissa tak sadar jika
omongannya itu disaksikan
wartawan. Dia pun mencoba tenang.
Ibu dua anak ini langsung meminta
maaf.
“Wah, maaf, saya jadi ngomong
jorok,” ujar Marissa malu.
Keyakinan Marissa, Atut
berada di balik semua itu karena
dia tidak mempunyai uang untuk
menggampangkan semua masalah.
“Dia juga harus tahu jika Marissa
punya keluarga harmonis dan anak

Dewi Sandra Akui Pisah
Ranjang
Dewi Sandra dan Glenn Fredly sudah pisah
ranjang. Ini bukan lagi kabar burung.
Dewi sendiri yang mengatakan hal itu kepada
sejumlah wartawan. Sudah berapa lama dia tak
tidur seranjang lagi dengan Glenn ? Jawaban itu
sengaja dirahasiakan Dewi.
Setelah sang suami, Glenn Fredly membuat
pernyataan bahwa rumah tangganya tengah
bermasalah, giliran Dewi yang bicara di
hadapan sejumlah wartawan di kediamannya di
Jalan Hidup Baru No. 2, RT 04 RW 10, Kebayoran
Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 7/1-2008.
“Sampai detik ini saya ingin memperjuangkan
masalah rumah tangga. Saya berharap agar
dapat diselesaikan dengan baik dan secara
dewasa,” jelas Dewi.
Dewi tak menampik kabar yang mengatakan
bahwa dia dan Glenn sudah pisah ranjang. Artis
berdarah Inggris itu mengatakan sudah terlalu
lama tak lagi tidur seranjang dengan suaminya.
“Saat ini, saya tidak mau ngomong sudah
berapa sama pisah. Tapi, buat saya sudah terlalu
lama,” jelas Dewi.

Britney Spears Dikecam
Ibu-Ibu
SYDNEY - Britney Spears kembali bikin
kontroversi. Lagunya yang berjudul If U
Seek Amy mendapat kritikan dari para ibu
di Australia. Mereka menganggap lirik lagu
tersebut terkesan nakal dan berbahaya untuk
anak-anak.
Lirik lagu yang merupakan singel ketiga
dalam album terbaru milik Britney Spears
‘Circus’ itu mengundang amarah dari kaum ibu
di negara Kanguru ini.
Di lagu itu, janda dua anak ini menyanyikan
lirik ‘All the boys and all the girls are beggin to, If
You Seek Amy’, bila kata-kata itu diulang-ulang
dan dibawakan dengan cepat maka kata-kata itu
akan terdengar seperti kata kasar seperti ‘F***K
me.
Para ibu khawatir anak-anaknya mendengar
lagu tersebut. Apalagi ternyata diketahui lagu
Britney banyak didengar anak-anak.
“Saya terkejut dan benar-benar kaget saat
mendengar anak saya yang berusia lima dan
tujuh tahun berjalan sambil menyanyikan lagu
dengan kata’f***k’. Ketika saya tanya, mereka
bilang itu lagu Britney,” ujar Leona Barsenbach
seperti dikutip Digitalspy, Jumat (9/1/2009).
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Tubuh Kelly Brook
Paling Banyak
Diminati
Siapa wanita yang tubuhnya paling
diidamkan di Inggris? Victoria Beckham?
Bukan. Cherryl Tweedy? No. Camilla Parker
Bowles? Huh, apalagi. Jadi? Eng...ing...eng...
Kelly Brook orangnya.
Ya, penelitian teranyar yang dilakukan di
Inggris menempatkan Kelly, model berusia
29 tahun yang pernah menjadi wanita
terseksi 2005, sebagai pemilik tubuh yang
paling diidamkan. Demikian seperti yang
diwartakan harian The Sun, Selasa (30/12)
lalu.
Sementara itu kaki panjang bak kaki
aktris Cameron Diaz dan model rambut
seperti bintang Friends, Jennifer Aniston,
menjadi idaman kebanyakan wanita di
negara tersebut.
Bentuk wajah seperti aktris Tomb Raider,
Angelina Jolie ikut menjadi pilihan wanita di
negara ini selain memiliki bentuk punggung
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yang menarik
seperti bintang
pop Australia, Kylie
Minogue.
Riset itu juga
menemukan
kebanyakan wanita
menginginkan lelaki
sempurna adalah
memilikiwajah
seperti aktor Brad
Pitt dan Johnny
Depp.
Sementara bentuk badan seperti aktor
James Bond, Daniel Craig dan kaki dan
bagian belakang seperti pesepak bola David
Beckham, melengkapkan penampilan
seorang pria.
Sedikitnya lima ribu perempuan di
seluruh Inggris mengungkapkan, sifat fisik
paling buruk adalah yang memiliki “muffin
top” atau memiliki lemak berlebih di
pinggang yang menonjol.
Hampir satu pertiga atau 31 persen wanita
ini berpendapat, bentuk badan yang keluar
ketika memakai jins adalah bentuk tubuh
yang sangat tak diminati. [tmp/ais]

Heath Ledger, Aktor Paling Dirindu
Heath Ledger mungkin dapat disebut
sebagai aktor legendaris sepanjang masa.
Karena, meski sudah meninggal popularitas
Heath Ledger ternyata tidak pernah pupus di
mata penggemarnya.
Di awal tahun 2009, aktor berbakat asal
Australia ini dinobatkan sebagai bintang
yang paling dirindukan setelah meninggal.
Tidak hanya itu, Ledger juga dianggap
sebagai pencetak berita besar sepanjang
sejarah dunia perfilman.
Pernyataan ini berdasarkan pada hasil
poling yang dilakukan AOL online dalam
situs film Moviefone.com yang melibatkan
3.5 juta pemilih.
Aktor yang meninggal pada 22 Januari
tahun lalu karena overdosis tersebut
mengantongi 83 persen suara. Itu terkait
dengan perannya yang memang sangat baik
sebagai Joker dalam film The Dark Knight
yang diputar setelah kematiannya.
Bintang lain yang masuk dalam jajaran
paling dirindukan adalah Paul Newman.
Newman sendiri meninggal pada 26

September lalu setelah menderita kanker
paru-paru cukup lama.
Sementara itu, film The Dark Knight
sendiri terpilih sebagai film aksi terbaik dan
film yang paling banyak menyedot uang
penonton. Sedangkan Twilight menjadi film
favorit gadis-gadis di seluruh dunia. Film
yang menceritakan vampir remaja tersebut
mengalahkan Sex and The City.
Robert Pattinson, bintang Twilight,
tercatat sebagai aktor terbaik 2008. Pattinson
dan Kristen Stewart, pasangan bermain
Pattinson di Twilight, juga terpilih sebagai
pasangan terbaik di layar dengan mengoleksi
41 persen pemilih.
Dalam poling yang berlangsung mulai 1729 Desember 2008 itu, Angelina Jolie terpilih
sebagai bintang paling seksi 2008. Kekasih
Brad Pitt tersebut juga menduduki posisi
juara lewat aksi bugilnya dalam film Wanted.
“Jolie juga dipilih sebagai aktris yang
memiliki kemampuan beragam. Itu tak lepas
dari film Wanted, The Changeling, dan Kung
Fu Panda,” tulis Moviefone.com. (mvc/ly)

Ritel 2009 Diperkirakan Tumbuh 10%
Daya beli konsumen menurun,
terhambatnya pembangunan properti dan
kelancaran produksi dari supplier (pemasok)
akan mempengaruhi pertumbuhan ritel
pada 2009 nanti. Jika kondusif, pertumbuhan
ritel 2009 diperkirakan antara 5-10 persen,
lebih rendah dari pertumbuhan pada 2008
sebesar 20 persen.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel
Indonesia (Aprindo), Benjamin J Mailool
mengatakan, jika dibandingkan dengan 2007
maka pertumbuhan sekitar 20 persen pada
2008 tersebut menunjukkan perkembangan
yang baik dan sesuai target. Namun, ada
kekhawatiran pada 2009 karena dampak
krisis perekonomian global sudah terasa.
“Diperkirakan penjualan 2009 tidak
akan sebaik pertumbuhan yang dialami
pada tahun 2008. Jika kondisinya memang
kondusif maka masih bisa mengalami
pertumbuhan antara 5-10 persen,” ujarnya
kepada SP, Kamis (8/1) di Jakarta.
Menurutnya, hal itu tak lepas dari
penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu)
2009 sehingga diharapkan bisa mendorong
pertumbuhan ritel.
Dipaparkan Benjamin, ada tiga hal yang
akan mengalami dampak ketika terjadi
krisis ekonomi dan berpengaruh pada
ritel. Pertama, pengaruh terhadap daya
beli konsumen. Kedua, terhambatnya
pembangunan properti sebagai tempat
membuka outlet dan sumber penjualan.
“Ketiga, adalah faktor supplier (pemasok).
Krisis juga berdampak pada kelancaran
pemasok memproduksi barang. Bisa
jadi, pasokan barang tidak begitu baik,
khususnya garmen,” katanya.
Dia menjelaskan, dengan diturunkannya
BI Rate sebesar 50 basis poins menjadi 8,75
persen, maka itu menjadi indikasi positif
perdagangan awal tahun. Nantinya, bisa
diikuti dengan kredit yang terjangkau
sehingga likuiditas masyarakat lebih lancar.
PENURUNAN SUKU BUNGA

Tapi, sambung Benjamin, penurunan
itu sebaiknya dibarengi dengan kebijakan
lain seperti penurunan suku bunga dan
kelonggaran kredit. Selain itu, jangan
sampai dana yang ada tidak bisa cair. Hal itu
akan sulit ketika suku bunga turun, tetapi
kredit perbankan masih ditahan.
Khusus liburan Natal 2008 dan Tahun
Baru 2009, kata dia, kondisi ritel masih
cukup baik. Beberapa langkah yang
dilakukan seperti memberi diskon yang

lebih dibandingkan tahun sebelumnya.
“Saat Lebaran lalu, sektor ritel diibaratkan
berhasil lolos dari lubang jarum karena
penjualannya baik. Namun, pada bulan
Desember 2008 sudah mulai terasa
penurunan daya beli masyarakat dan
suasana tidak semeriah 2007,” ungkap
Benjamin.
Secara terpisah, Chief Executive Officer
Senayan City, Handaka Santosa mengatakan,
karena banyaknya libur pada akhir tahun
maka ritel juga memperbanyak promosi.
“Pada Lebaran memang lebih tinggi
tingkat penjualan, tapi perbedaannya tidak
terlalu mencolok jika dibandingkan dengan
pelaksanaan liburan akhir tahun. Hal itu
juga terkait dengan cara mengelola pusat
perbelanjaan atau mal,” ungkap Handaka.
Mengenai jumlah pengunjung di Senayan
City, kata Handaka, dengan penghitungan
alat elektronik maka jumlahnya lebih
nyata dan berbeda dengan cara manual.
Data bulan Desember 2008 menunjukkan
peningkatan jumlah pengunjung
secara rata-rata sebesar 20 persen jika
dibandingkan 2007.

PBR: Status Tersangka
Naikkan Popularitas Rizal
JAKARTA - Hangatnya isu penetapan
status tersangka terhadap calon presiden
dari Partai Bintang Reformasi (PBR) Rizal
Ramli, dinilai malah akan meningkatkan
popularitas dirinya.
Menurut Wakil Sekretaris Jenderal DPP
PBR Yusuf Lakaseng saat dihubungi okezone,
Jumat (9/1/2009), status Rizal terkait demo
penolakan kenaikan harga BBM yang
berakhir rusuh itu mampu menaikkan
nama Ketua Komite Bangkit Indonesia (KBI)
tersebut.
Meski begitu, dia menilai hal ini sebagai
bentuk penjegalan terhadap tokoh poltik
yang kritis untuk maju ke Pilpres 2009.
“Saya menyayangkan sikap pemerintah
akan kasus ini. Pemerintah masih
menggunakan cara-cara orde baru untuk
menjegal tokoh politik yang kritis. Ini jelas
penjegalan,” tuturnya.
Yusuf mengimbau, seharusnya semakin
dekat dengan pelaksanaan pemilu
pemerintah bisa menghindari hal-hal yang
dinilai merusak demokrasi bangsa.(lsi) (mbs)

8 DUNIA KITA INDONESIA

Presiden: Industri
Jangan Berlindung di
Balik Nasionalisme
JAKARTA- Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono mengingatkan industri dalam
negeri untuk tetap kompetitif dan tidak
berlindung di balik alasan nasionalisme.
Dalam pidatonya pada acara penyerahan
penghargaan Upakarti, Rintisan Teknologi,
dan Indonesia Good Design Selection
(IGDS) 2008 kepada 33 penerima di
Istana Negara, Jakarta, Rabu, Presiden
mengatakan cinta produk dalam negeri
jangan hanya menjadi wacana.
“Tidak boleh berlindung di balik
nasionalisme, berlindung di balik cinta
produk dalam negeri, tetapi industri kita
tidak efisien,” ujarnya. Di tengah resesi
keuangan dunia, Presiden Yudhoyono
menekankan pentingnya pasar domestik
untuk menyerap produksi industri dalam
negeri yang kehilangan pasar ekspor.
Untuk itu, Presiden mengatakan, produk
dalam negeri harus kompetitif dan tidak
menjual harganya lebih mahal dari produk
luar negeri yang diimpor. Apabila industri
sudah dapat memasarkan dan memenuhi
kebutuhan dalam negeri, Presiden meyakini
Indonesia tidak perlu khawatir menghadapi
resesi ekonomi dunia.
“Kalau kita bangun itu, saya yakin

sepuluh tahun lagi ekonomi Indonesia akan
kuat, pasar kita akan kuat. Di situ kita bisa
pasarkan produk untuk rakyat kita sendiri.
Tidak usah khawatir kalau suatu saat ada
resesi dunia lagi, karena kita bisa menjual
untuk pasar dalam negeri kita,” tutur
Presiden.
Dengan kreativitas dan inovasi dalam
bidang teknologi dan desain, lanjut
Presiden, industri dalam negeri harus terus
mengembangkan daya saingnya agar dapat
diterima oleh pasar dalam dan luar negeri.
Dengan dicanangkannya tahun Indonesia
kreatif, Presiden berharap industri
kreatif dapat memberi sumbangan pada
pembangunan ekonomi Indonesia.
Presiden juga mengingatkan
pembangunan bangsa harus dilakukan
secara utuh dengan bertumpu pada
tiga faktor yaitu sumber daya alam,
pengembangan ilmu dan teknologi, serta
kekayaan budaya.
Tiga faktor itu, menurut Presiden,
penting untuk menentukan arah kebijakan
pembangunan Indonesia. “Kalau ketigatiganya dihadirkan, saya yakin tidak akan
ada konflik dan goncangan,” ujarnya.
Presiden juga mengingatkan pemahaman
terhadap diri sendiri sebagai negara
berkembang amat penting untuk
merumuskan kebijakan karena tata
cara pembangunan Indonesia tidak bisa
disamakan dengan negara-negara lain.
(Ant)
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PIDATO OBAMA:

Obama serukan langkah
dramatis
WASHINGTON- Presiden terpilih Amerika Serikat
Barack Obama mengatakan, paket stimulus berskala
sangat besar sangat diperlukan untuk menghidupkan
kembali ekonomi Amerika.
Saat menyampaikan pidato pertama tentang
kebijakan, sejak terpilih sebagai presiden dan kurang
dari dua pekan sebelum dia resmi menjabat, Obama
Obama menyeru Kongress agar bertindak cepat untuk
meloloskan rencana stimulus bernilai $800 miliar.
“Saya yakin ini belum terlalu terlambat untuk
mengubah haluan, tapi itu akan [terlambat] jika
kita tidak menempuh langkah dramatis secepatcepatnya,” katanya.
Obama juga
memperingatkan,
kelalaian untuk
bertindak akan
menyebabkan resesi
berlarut-larut.
“Jika tidak ada
langkah ditempuh,
ressesi ini mungkin
akan berlangsung
BARACK OBAMA
bertahun-tahun,”
ujarnya.
“Kita mulai memasuki tahun 2009 di tengah krisis
yang kita mungkin belum pernah saksikan sepanjang
hidup kita,” kata Obama saat berpidato di Virginia.
“Krisis ini baru menjadi semakin parah beberapa
pekan terakhir,” tambah Obama.
“Hampir dua juta pekerjaan kini ditutup, dan
pada hari Jumat, kita mungkin mendapat infomasi
bahwa rekor PHK kita tahun lalu merupakan yang
tertinggi sejak Perang Dunia Kedua,” tambah
Obama.
Dia mengatakan, sektor manufaktur telah
mencapai titik terendah dalam masa 28 tahun,
dan banyak orang tidak sanggup lagi membayar
angsuran kredit perumahan mereka.
Menurut Obama krisis ekonomi jangka panjang
yang bisa mengancam peran Amerika sebagai
pemimpin ekonomi dunia.
Obama mengimbau Kongres agar meloloskan
paket belanja besar-besaran, yang juga mencakup
pemangkasan pajak dan investasi besar-besaran di
sektor infrastuktur.
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Thailand blokir situs
‘anti-raja’
BANGKOK - Pemerintah Thailand
yang baru memerintahkan berbagai
kementrian agar bertindak lebih
tegas terhadap orang-orang yang
melanggar undang-undang untuk
melindungi citra keluarga kerajaan.
Menteri Informasi dan Teknologi
Thailand yang baru menyatakan
pemerintah sudah memblokir 2.300
situs di internet yang dianggap
menghina keluarga kerajaan.
Departemennya sedang meminta
izin untuk memblokir 400 situs
tambahan.
Pihak berwenang Thailand akhirakhir ini semakin sensitif terhadap
hal-hal yang mereka anggap
melecehkan keluarga kerajaan.
Sikap sensitif dalam beberapa
tahun terakhir ini sejalan dengan
Raja Bhumibol Adulyadej yang
semakin uzur dan mendekati akhir
dari masa bertakhtanya yang sudah
berlangsung selama 62 tahun.
Kementrian Informasi dan
Teknologi mengatakan telah
mendirikan “ruang perang” yang
selalu waspada untuk memerangi
situs-situs berisi pandangan kritis
terhadap keluarga kerajaan.
Jumlah situs-situs internet yang
dijadikan sasaran oleh kementrian
informasi meningkat tajam, dari
sekitar 1.200 situs empat bulan lalu
menjadi 2.300, dan kementrian itu
ingin memblokir 400 situs lagi.
Pemerintah saat ini, yang
menggantikan pemerintahan
pimpinan sekutu mantan perdana
menteri yang digulingkan, Thaksin
Shinawatra bulan lalu, memiliki
jauh lebih banyak pendukung royalis
yang sangat pro-monarki.
Mereka mengatakan, citra
monarki tidak pernah seterancam
ini walaupun masyarakat negara itu
sangat menghormati Raja Bhumibol
yang berusia 81 tahun itu.

PBB hentikan
operasi
bantuan di
Gaza
Badan bantuan utama
PBB menangguhkan
operasinya di Gaza, sebab
staffnya menjadi korban
serangan Israel.
Penghentian operasi
bantuan akan berlanjut
“hingga pihak berwenang
Israel bisa menjamin
keselamatan dan keamanan
kami,” kata PBB.
Sementara itu, Amerika
Serikat, Inggris dan Prancis
telah menarik penentangan
mereka atas resolusi yang
menyerukan gencatan
senjata segera, dan negaranegara Arab tengah
mengkaji draft resolusi
tersebut.
Perkembangan ini terjadi
pada hari 13 serangan Israel
yang dikatakan bertujuan
menghentikan militan
Palestina menembakkan
roket dari Gaza.
Amerika Serikat, Inggris
dan Prancis menghendaki
pernyataan yang lebih lunak
dari Dewan Keamanan PBB,
lapor wartawan BBC Laura
Trevelyan di New York.
Namun, para menteri luar
negeri Arab mengatakan, isi
draft seperti apa pun yang
bukan resolusi mengikat
yang menyerukan gencatan
senjata segera tidak akan
memadai untuk menanggapi
krisis, kata wartawan kami.
Jika tanggapan negaranegara Arab atas draf
resolusi ini positif, voting
mungkin akan bisa terjadi

kemudian.
Draf itu
menyerukan
gencatan
senjata segera,
langkah untuk
menghentikan
penyelundupan
senjata oleh
Hamas di
perbatasan
Mesir-Gaza
dan membuka
perlintasan
perbatasan ke Gaza,
sehingga bantuan bisa
disampaikan.
MENUDUH ISRAEL

Palang Merah menuduh
Israel gagal memenuhi
tugasnya dalam membantu
penduduk sipil di Gaza yang
menderita luka-luka.
Staf ICRC menemukan
empat anak-anak yang
dalam keadaan lemah
dan ketakutan di samping
jenazah para ibu mereka
di sejumlah rumah yang
terkena serangan di
Zeitoun.
Militer Israel belum
menanggapi tuduhan itu,
namun mengatakan mereka
bekerja sama dengan
badan-badan bantuan
agar penduduk sipil bisa
mendapat pertolongan.
Sementara itu PBB
mengatakan mereka
menghentikan operasi
bantuan di Gaza karena
ancaman dari serangan
Israel bagi staf mereka.
“Kami sudah
menghentikan operasi
kami di Gaza sampai
aparat Israel bisa menjamin
keamanan dan keselamatan
kami,” kata Chris Gunness,
jurubicara badan bantuan
PBB, UNWRA.

“Instalasi kami terkena
serangan, para petugas
kami terbunuh meski aparat
Israel memiliki koordinat
fasilitas-fasilitas kami
dan semua kegiatan kami
dikoordinasikan dengan
militer Israel.”
“Dengan amat menyesal,
UNWRA terpaksa
mengambil keputusan sulit
ini.”
Sebelumnya, UNWRA
mengatakan satu orang
terbunuh dan dua lainnya
luka-luka ketika truk
pemindah barang dalam
satu misi bantuan PBB
diserang oleh tank Israel
di penyeberangan Erez di
Gaza.
UNWRA mengatakan
pengiriman bantuan itu
sudah dikoordinasikan
dengan Israel, kata laporan
kantor berita Associated
Press.
Militer Israel belum
memberikan tanggapan
atas klaim itu namun
mengatakan akan
menyelidikinya.
Kekhawatiran badanbadan bantuan yang
beroperasi di Gaza muncul
di saat ada kekhawatiran
konflik dengan militan Gaza
mungkin meluas, setelah
roket-roket ditembakkan
dari Libanon ke Israel.
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